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O impacto econômico mundial da
pirataria on-line e das falsificações é
estimado em US$ 200 bilhões anuais.

MarkMonitor AntiPiracy: bloqueie a distribuição e
a promoção de conteúdo pirata digital on-line

Quando usuários da Internet obtêm cópias piratas de conteúdo digital de
filmes, música, software, jogos e e-Books, os detentores dos direitos legítimos
destes perdem bilhões de dólares. No entanto, o download desses materiais ou
a encomenda de CDs ou DVDs piratas é decididamente simples por intermédio
de uma grande variedade de canais na Internet, incluindo peer-to-peer (P2P),
cyberlockers, conteúdos gerados por usuários, sites de streaming, e-mails e
blogs, leilões, trocas e outros websites.

Destaques da AntiPiracy:

A demanda por produtos piratas continua a crescer, sendo a estimativa das fontes do
setor que em todo o mundo tem havido uma perda de receita, devido a falsificações
e pirataria, da ordem de US$ 200 bilhões anuais. Com o aumento dessas perdas, as
indústrias afetadas dispõem de cada vez menos capital para investir em lançamentos
futuros. E tais lançamentos, por sua vez, estão sujeitos a ameaças de perdas de receita
devido a vazamentos de pré-lançamento.

• Ajuda a prevenir a distribuição não
autorizada e venda de obras protegidas

Qual a solução? Monitoramento, detecção e cerceamento — em todos os canais de
distribuição e canais promocionais on-line, visando bloquear produtos piratas digitais,
onde quer que surjam.

Bloquear o conteúdo pirata digital, onde quer que surja
Os titulares dos direitos devem adotar uma abordagem proativa e abrangente para
combater a pirataria on-line, através da identificação e do monitoramento de atividades
ilegais de downloads, através de uma ampla variedade de canais da Internet, redes
P2P, cyberlockers, blogs, sites de streaming de vídeo e serviços usenet, bem como a
detecção e o bloqueio de atividades promocionais relacionadas em sites de busca, de
mídia social e outros.
A nossa tecnologia de antipirataria está por trás da solução mais completa do setor para
monitorar, detectar e deter a pirataria e atividades promocionais relacionadas.

• Detecta de forma eficiente pirataria
por toda Internet ao acompanhar
simultaneamente milhares de usuários P2P
pelas principais redes, sites de streaming e de
leilões, blogs, transações, websites e fóruns
online

por direitos autorais através do combate
rápido contra sites e redes que disponibilizam
esses materiais
• Protege as receitas provenientes de
novos lançamentos através da detecção
proativa e resposta adequada a cópias de
pré-lançamentos disponíveis na Internet
• Fornece provas forenses detalhadas para
auxiliar em futuros processos jurídicos contra
pirateiros
• Mede a eficiência de esforços
antipirataria através de relatórios que
detalham a pirataria detectada e eliminada
com sucesso
• Otimiza orçamentos antipirataria através
de modelos de negócio flexíveis e níveis de
serviço que se adaptam às necessidades da
sua empresa
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Soluções Antipirataria para Conteúdo Digital de Gama Completa e sem Paralelos no Mercado
1. Detecção

• Monitora filmes, música, jogos e software pré- e pós-lançamento
• Monitora todas as principais redes P2P
• Monitora sites com links de vídeos, blogs, cyberlockers e
newsgroups
• Monitora sites de leilões e transações B2B

2. Verificação e
Reunião de Provas

• Verifica infrações e presença de materiais protegidos por direitos autorais
• Descobre anúncios de origem suspeita relacionados à marca em
outros canais na Internet
• Obtém provas detalhadas que podem ser utilizadas contra infratores
em futuros processos jurídicos

3. Ação contra
Infratores

• Emite notificações DMCA automatizadas aos provedores de Internet
que hospedam sites infratores
• Emite pedidos de remoção de conteúdo a sites de leilões e de
trocas e emite ordens a proprietários de sites solicitando que estes
cessem as infrações
• Afasta usuários de sites que contêm material infrator através do
MarkMonitor Trusted Brand Broadcast System™

4. Criação de
Relatórios

• Entrega relatórios abrangentes e em tempo real, detalhando pirataria
e os resultados dos esforços contra esta atividade

Serviço Dedicado ao Cliente — Serviços Extras Opcionais,
Personalizados
Com sua longa experiência, enfoque empresarial e compromisso com sua clientela, a
MarkMonitor® mantém-se em posição privilegiada para fornecer o serviço e o suporte
que as empresas globais necessitam. É designado a cada cliente da MarkMonitor
um Gerente de Serviços experiente e dedicado como parte dos serviços de proteção
de marca — esta é apenas uma das razões pelas quais a empresa desfruta de uma
avaliação de satisfação do cliente quase perfeita.
Os serviços gerenciados podem ser configurados de forma ainda mais personalizada,
de acordo com as necessidades de cada empresa. Muitos clientes utilizam seus
recursos internos para analisar resultados. Outros optam por terceirizar todas as
atividades de análise, cerceamento e ciclo de recomendações, deixando essa função
a cargo de nossos especialistas anti-pirataria e destinando seus recursos internos para
outras atividades, garantindo assim que seu conteúdo digital esteja sendo defendido e
acompanhado de perto.

Protegendo Receitas e a Reputação
Como líder mundial em proteção de marcas on-line, a MarkMonitor proporciona
tecnologia avançada e experiência para proteger receitas e a reputação das principais
marcas mundiais. Os clientes optam pela combinação única e líder da MarkMonitor que
detém experiência, tecnologias avançadas e relacionamentos abrangentes na indústria
para preservar investimentos em marketing, receitas e a confiança do cliente.
Para obter informações adicionais sobre a MarkMonitor AntiPiracy™, nossas soluções e
serviços, visite markmonitor.com ou ligue para 1-818-953-9313.
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Mais da metade das empresas
catalogadas na “Fortune 100” confiam
à MarkMonitor a proteção de suas
marcas on-line.
Veja o que podemos fazer por você.
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